ORDE VAN DIENST zondag 27 juni 2021
Voorganger: ds. M. Schippers uit Antwerpen
Organist: mw. Gertje van Elsäcker
Aanvang 9.45 uur
VOOR DE DIENST
welkom
aansteken van de kaarsen (door de ouderling)
het openleggen van de bijbel (door de voorganger)
– we gaan staan –

DIENST VAN HET VOORWOORD
aanvangspsalm 25 : 1 en 2 (zangers)
1. Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.
2. Heere, maak mij Uwe wegen,
door Uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’ Uw treden wendt;
leid mij in Uw rechte leer,
laat mij trouw Uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer’,
‘k blijf U al den dag verwachten.
groet en beginwoorden
v:
de Heer is met u allen
g:
ZIJN VREDE IS MET U
v:
onze hulp is de Naam van de Heer
g:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v:l
die trouw houdt tot in eeuwigheid
g:
EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
we gaan zitten

vervolg aanvangslied 25 : 3 en 4 (zangers)
3. Denk aan 't vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriend'lijk' ogen
zijn bij U van eeuwigheid.
Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren!
Heer, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in uw goedheid sparen.

4. God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem need'rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.
smeekgebed
v:
laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld
en laten we zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde.
…………,zo bidden wij:
g:
Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van uw hart!
glorialied 66 : 1, 2 en 3 (zangers)
1. Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d' aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.
2. Komt, ziet nu de geduchte werken
die God aan mensen heeft gedaan;
Hij stelde aan de waat'ren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.
3. Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wank'len heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.
DIENST VAN HET WOORD
gebed om de opening van de Schriften
schriftlezing Mattheüs 25 : 31 – 46
zingen 826 (zangers)
1. O Christus, woord der eeuwigheid,
dat naar ons uitging in de tijd
en daad werd, mens van hoofd tot voeten,
wij danken U, God die Gij zijt,
dat Gij ons mens'lijk wilt ontmoeten.

2. Hoe hadden wij U ooit verstaan,
waart Gij niet tot ons uitgegaan,
o levenswoord van den beginne?
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan,
o Christus, treed ons leven binnen.
3. Gij werd een mens, maar zonder eer,
die in de wereld geen verweer,
niets heerlijks had voor mensenogen.
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer,
geef dat wij U herkennen mogen.
verkondiging
meditatief orgelspel
– we gaan staan –

belijdenis
v:
Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van
Messias Jezus de enigheid van de Here God
Hoor Israël.
g:
DE HEER IS ONZE GOD.
DE HEER IS ÉÉN EN ENIG.
v:
Gij zult de Heer uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
en de naaste als uzelf
g:
AMEN
we gaan zitten

DIENST VAN HET ANTWOORD
dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
g:

ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT
UW NAAM WORDE GEHEILIGD
UW KONINKRIJK KOME
UW WIL GESCHIEDE
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK
EN DE KRACHT
EN DE HEERLIJKHEID
IN EEUWIGHEID
AMEN

mededelingen
collectedoelen
eerste collecte: ZWO
tweede collecte: Pastoraat en Eredienst
derde collecte : Klein onderhoud kerkgebouw

– we gaan staan –

slotlied 868 : 1, 2, 3 en 4 (1 en 2 door de zangers; 3 en 4 allen)
1. Lof zij de Heer, de almachtige
Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en
blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
2. Lof zij de Heer, Hij omringt
met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht
als op adelaarsvleug’len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
3. Lof zij de Heer die uw lichaam
zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht
en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.
4. Lof zij de Heer die uw huis
en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde
die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.

HEENZENDING EN ZEGEN
v:…..
gezongen
AMEN (allen)
orgelspel

